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Η Ολομέλεια  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  συνεδρίασε  την

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 και  ώρα 11:00,  κατόπιν προσκλήσεως της

ασκούσας τα καθήκοντα του Προέδρου Αντιπροέδρου της, προκειμένου να

εξετάσει μεταξύ των άλλων την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της

παρούσας και η οποία συζητήθηκε την 21η  Ιουλίου 2015. Παρέστησαν η

Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,

Γεώργιος Στεφανάκης και Δήμητρα Παπαδοπούλου καθώς και η Αναστασία

Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ, ως γραμματέας.

Το ΕΣΡ έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Το ΕΣΡ έγινε αποδέκτης πολλών καταγγελιών σχετικά με τη μετάδοση, κατά

τη  διάρκεια  του  κεντρικού  δελτίου  ειδήσεων  της  29ης.6.2015  του ιδιωτικού

τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL,  που  ανήκει  στην  εταιρεία  με  την

επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε., φωτογραφίας εικονίζουσας μια ηλικιωμένη γυναίκα

να προστατεύει  με  το  σώμα της  ένα  άλλο πρόσωπο που βρίσκεται  μπροστά από

μηχάνημα τραπεζικών  συναλλαγών.  Σύμφωνα με  τον  σταθμό,  η  φωτογραφία  είχε

ληφθεί  «από τράπεζα χθες  βράδυ στο κέντρο  της  Αθήνας»,  ενώ σύμφωνα  με  τις

καταγγελίες  πρόκειται  για  φωτογραφία  από  τη  Ν.  Αφρική.  Η  φωτογραφία

μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ με θέμα τα κρούσματα επιθέσεων μετά από

αναλήψεις  μετρητών  και  τα  μέτρα  της  ΕΛ.  ΑΣ.  για  την  αντιμετώπιση  του

φαινομένου. Yυπενθυμίζεται ότι κατά τη χρονική περίοδο μεταδόσεως του ρεπορτάζ

είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στη λειτουργία των τραπεζών λόγω της διακοπής

λειτουργίας τους.

2.  Κατά  τη  συζήτηση  της  υποθέσεως  ενώπιον  της  Ολομελείας  του  ΕΣΡ  στη

συνεδρίαση της 21ης.7.2015, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τηλεοπτικού σταθμού κ.

Αναστάσιος Κωνσταντινίδης υποστήριξε, ως προς τη μετάδοση της φωτογραφίας ότι

«εάν  για  την  ίδια  φωτογραφία  στο  ίδιο  πλάνο  έλεγε  ότι  χαρακτηριστική  είναι  η
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φωτογραφία που δημοσίευσε εφημερίδα από ΑΤΜ, θα ήταν το ρεπορτάζ άψογο».

Επίσης ανέφερε ότι το ρεπορτάζ ήταν ισόρροπο διότι από τη μια μεριά προκαλούσε

ανησυχία και από την άλλη καθησύχαζε το κοινό λέγοντας ότι λαμβάνονται μέτρα

ασφαλείας». 

Οι ως άνω ισχυρισμοί αναπτύχθηκαν εκτενέστερα και τεκμηριώθηκαν με το υπ’ αρ.

πρωτ. ΕΣΡ 5967/30.7.2015 Υπόμνημα.

3.  Μετά από εξέταση της με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 983/ΕΣ/10.7.2015 Εισήγησης του Ειδ.

Επιστήμονα του ΕΣΡ Αλεξάνδρου Οικονόμου, των λοιπών στοιχείων του φακέλου

και όλων των προαναφερόμενων στοιχείων.

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

1. Σύμφωνα με το άρθρo 5 παρ. 1  του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο «Η

μετάδοση των γεγονότων  πρέπει  να  είναι  αληθής,  ακριβής  και  όσον το  δυνατόν

πλήρης, τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό».  

Εξάλλου, στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α’ του Π. Δ/τος 77/2003 ορίζεται ότι «Δεν πρέπει να

μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί». 

2. Εν  προκειμένω,  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  Mega,  όπως  ήδη  σημειώθηκε

ανωτέρω  και  όπως  συμπληρωματικώς  αναλύεται  στο  Υπόμνημα  του  σταθμού,

αναμετέδωσε  κατά  τη  διάρκεια  δελτίου  ειδήσεων  την  περιγραφόμενη  ανωτέρω

φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα  Espresso (βλ. σχετική

ένδειξη στο δεξιό άνω μέρος της οθόνης), αναφέροντας ότι πρόκειται για στιγμιότυπο

από τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας. 

Ωστόσο,  όπως  προκύπτει  από  αναζήτηση  στο  διαδίκτυο,  η  σχετική  φωτογραφία

(αγνώστου προελεύσεως) έχει αναπαραχθεί στο παρελθόν παντοιοτρόπως και σε κάθε

περίπτωση δεν είναι δυνατό να εικονίζει στιγμιότυπο στο κέντρο της Αθήνας κατά τις

ημέρες μετάδοσης του δελτίου ειδήσεων. 
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Επιπλέον, ενόψει της συγκυρίας μεταδόσεως της είδησης την επομένη της εκδόσεως

της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  με  την  οποία  τέθησαν  περιορισμοί  στις

οικονομικές συναλλαγές και διεκόπη η λειτουργία των τραπεζών, γεγονότα που με τη

σειρά  τους  προκάλεσαν  συρροή  των  πολιτών  στα  μηχανήματα  αυτόματης

συναλλαγής  των  τραπεζών,  η  μετάδοση  της  φωτογραφίας  αυτής  ήταν  δυνατό  να

προκαλέσει  το  αίσθημα  του  κινδύνου  σε  ορισμένους  καταναλωτές,  οι  οποίοι

ενδεχομένως να απέφευγαν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.

Εξάλλου,  ο  ισχυρισμός  που  παρατίθεται  στο  Υπόμνημα  ότι,  λόγω προηγούμενης

δημοσίευσης  της  φωτογραφίας  στην  εφημερίδα  Espresso,  «συγγνωστά  ο  σταθμός

θεώρησε  την  φωτογραφία  επίκαιρη»  δεν  μπορεί  να  γίνει  δεκτός,  διότι  η  σχετική

δημοσίευση  δεν  φέρει  κανένα  στοιχείο  (π.  χ.  στοιχεία  φωτογράφου,  τοπικός

προσδιορισμός)  από  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  δημιουργηθεί  η  εντύπωση  ότι

πρόκειται για αξιόπιστη πηγή άξια να αναπαραχθεί από άλλο μέσο ενημέρωσης, όταν

μάλιστα το τελευταίο έχει μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με την εφημερίδα χαμηλής

κυκλοφορίας Espresso.

Από  τα  παραπάνω  συνάγεται  ότι  η  μετάδοση  της  ως  άνω  φωτογραφίας  συνιστά

ευθεία παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 8 παρ. 1 εδ. α’ του Π.

Δ/τος 77/2003. 

3.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παρ.  1  Ν.  2328/1995,  όπως  ισχύει,  «Σε  περίπτωση

παραβίασης: α) των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

του διεθνούς  δικαίου  που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους  ιδιωτικούς  τηλεοπτικούς

σταθμούς και  γενικότερα  τη λειτουργία  της  ιδιωτικής  τηλεόρασης,  (…) το Ε.Σ.Ρ.

αποφασίζει (…), την επιβολή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις: αα)

σύσταση  για  συμμόρφωση  σε  συγκεκριμένη  διάταξη  της  νομοθεσίας  με

προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων,  β) πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια

εκατομμύρια  (5.000.000  έως  500.000.000)  δραχμές  που  εισπράττεται  κατά  τις

διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (…). Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών

κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την

τηλεθέαση που συγκεντρώνει  το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τελέσθηκε η

παραβίαση, το μερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που

έχει  τυχόν  αποκτήσει  η  κάτοχος  της  άδειας,  το  ύψος  της  επένδυσης  που  έχει

πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και η τυχόν ύπαρξη υποτροπών».
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4. Εν προκειμένω, αφού ελήφθη υπόψη η βαρύτητα της παραβάσεως, το εκ 15,5

% μεριδίου  τηλεθεάσεως  που  συγκέντρωσε  το  πρόγραμμα,  κατά  την  τηλεοπτική

περίοδο  2014-2015  και  το  γεγονός  ότι  έχει  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  την

432/2013 διοικητική κύρωση λόγω παραβιάσεως των προαναφερθέντων διατάξεων

κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000)

ευρώ.

5. Σύμφωνα  με  την  τρίτη  πρόταση  της  τελευταίας  περιόδου  της  παρ.  2  του

άρθρου 3 του Ν.3051/2002 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 26

παρ. 7 του Ν. 4325/2015)  «Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα

μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή

αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει

της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό

νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση

αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε

περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την

Ολομέλεια  της  Αρχής».  Ενόψει  του  γεγονότος  ότι,  μετά  τη  λήξη  της  θητείας  του

Προέδρου και δύο μελών του ΕΣΡ κατά την 16.4.2015, οπότε και συμπληρώθηκε το

προβλεπόμενο στο άρθρο 109 του Ν. 4316/2014 χρονικό διάστημα των τριών μηνών

παράτασης  της  θητείας  (που  είχε  λάβει  χώρα  κατόπιν  παρατάσεων  δι’  έτερων

διαδοχικών διατάξεων νόμου), το ΕΣΡ συνεδριάζει νομίμως με τέσσερα μέλη εφόσον

διαθέτει την προβλεπόμενη στην ως άνω διάταξη απαρτία.

Για τους λόγους αυτούς

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτρια  του

ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL τη  διοικητική  κύρωση  του

προστίμου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.   
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Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του

από το άρθρο 23 παρ. 5 εδ. β’ του Ν. 3166/2003, η παρούσα απόφαση κατά την

προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφόρο

Μεσογείων & Ρούσου 4, με ΑΦΜ 094253918, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του  Νικολάου  Πεφάνη  του  Γερασίμου,  με  Α.Φ.Μ.  025854624,  ΔΟΥ

Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Σεπτεμβρίου 2015.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 4η Ιανουαρίου 2016.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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